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INTRODUÇÃO

Cada profissional precisa de um determinado ti-

po de ferramenta.

0 programador não é uma exceção. Ele neces-

sita de informações confiáveis sobre a máquina que uti-

liza. Estas devem estar dispostas de maneira lógica, pa-

ra que a consulta seia fácil. Devem estar colocadas de

maneira compacta, para que não seja necessário usar

um volumoso manual E necessário ainda que tenham

sido organizadas por outro programador, que já tenha

passado pelos mesmos problemas um dia.

Para atender a tudo isto. a Editora CAMPUS lan-

ça a Série GUIA DE REFERÊNCIA, escrita por brasi-

leiros, para usuários de máquinas brasileiras.

Série GUIA DE REFERÊNCIA - a ferramenta do

programador.



SUMÁRIO
1.

CONVENC0ES ADOTADAS

2. DECLARACOES E COMANDOS DO MSX BASIC

3. FUNCÔES DO MSX BASIC

4. CALCULO DE FUNCÔES DERIVADAS

6.

CODIGOS E MENSAGENS DE ERROS

6. CODIGOS DE CORES DO MSX BASIC

7. OPERADORES E CARACTERES ESPECIAIS

8. TECLAS DE FUNCÁO

9. TECLAS DE CONTROLE E FUNCOES ESPECIAIS

10. ARQUIVOS

11. PALAVRAS RESERVADAS

12. COMANDOS DA MACROLINGUAGEM MUSICAL ILMMI DA

DECLARACÂO PLAY

13. COMANDOS DA MACROLINGUAGEM GRAFICA IGMLI DA

DECLARAÇÀO DRAA

14. REGISTRADORES E VALORES A SEREM UTILIZADOS NO CO
MANDO SOUND

16 TABELA ASCII



1 - CONVENÇÕES ADOTADAS
[ ] COLCHETES

Os parâmetros entre colchetes são opcionais. Os colchetes não são par-

te integrante de instruções ou comandos.

... RETICÊNCIAS

Indicam que o elemento anterior pode ser repetido. Não aparece nu-

ma instrução real.

LETRAS MAIÚSCULAS

Os termos em letras maiusculas devem ser digitados exatamente co-

mo aqui indicado.

LETRAS MINÚSCULAS E ITÁLICOS

Os termos em letras minúsculas e itálicos representam informações a

serem fornecidas pelo programador.

OUTRAS PONTUAÇÕES
Virgulas, dois pontos, aspas e parênteses devem aparecer nas instru-

ções como indicado.

2 - DECLARAÇÕES E

COMANDOS DO MSX-BASIC

AUTO

Formato: AUTO Inúmero inicial da linhal (.incremento!

Descrição: Numera automaticamente as linhas de um programa a par-

tir de um número inicial especificado. Para interromper pres-

sione CTRL C ou CTRL STOP

BASE

Fdrmato: BASE (númerol ou

BASE (númerol = endereço



Descrição: Permite a leitura e reescrita na memória do endereço inicial

das tabelas usadas pelo Video Display Processor. 0 núme-

ro deve estar no intervalo 0 a 19; não é permitido o uso dos

números 1, 3, 4 e 16. 0 endereço deve ser um número entre

Oe 65535.

BEEP

Formato: BEEP

Descrição: Gera um sinal sonoro. Equivale à instrução PRINT CHR$(7).

BLOAD

Formato. BLOAD "nome do dispositivo Inome do arquivo]" t.R]

I,deslocamento]

Descrição: Carrega a memória com um programa em linguagem de má-

quina. Se R for especificado, o programa será executado.

0 deslocamento deve ser um número inteiro contido no in-

tervalo 32768 a 65535 e indica os endereços de carga.

BSAVE

Formato: BSAVE "nome do dispositivo Inome do arquivo]", endere-

ço final [.endereço do início da execução]

Descrição: Grava o conteúdo de uma área de memória num dispositi-

vo. Os endereços especificados devem estar contidos no in-

tervalo 32768 a 65635.

CALL

Formato: CALL nome do comando I, (argumento)]

Descrição: Executa um comando contido numa memória auxiliar de

um cartucho ROM . 0 sinal_ substitui o comando CALL.

CIRCLE

Formato: CIRCLE ISTEP] (X,Y), raio I,cor] [,ângulo inicial]],ângulo

final] I,proporção]
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Descrição: Desenha, no modo gráfico, um círculo, uma elipse, um se-

tor de um círculo, X e Y são as coordenadas do centro do

círculo na tela. Se STEP for especificado, a referência das

coordenadas do centro será o último ponto plotado. A cor

deve ser indicada por um número entre 0 e 15, Os ângulos

inicial e final devem ser dados em radianos, variando entre

0 e dois PI . A proporção é entre os eixos horizontal e vertical.

CLEAR

Formato: CLEAR [espaço para stringl |,topo RAMI

Descrição: Inicializa todas as variáveis. Quando especificado o topo da

RAM, estabelece o último endereço da área de programa-

ção em linguagem BASIC.

CLOAD

Formato: CLOAD |"nome do arquivo”)

CLOAD? [''nome do arquivo"l

Descrição: Carrega um programa gravado em fita cassete para a me-

mória do computador. 0 nome do arquivo pode ter no má-

ximo seis caracteres. CLOAD? compara um programa ar-

mazenado na memória do computador com um contido em

fita cassete. Verifica se um programa foi gravado correta-

mente em fita cassete.

CLOSE

Formato: CLOSE I H I Inúmero do arquivo 1] [número do arquivo 2)

Descrição: Fecha arquivos abertos por um comando OPEN. Não sen-

do especificado o número do arquivo, todos os arquivos

abertos são fechados.

CLS

Formato: CLS

Descrição: Limpa a tela do vídeo e move o cursor para o canto supe-

rior esquerdo.
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Formato: COLOR Ipnmeiro plano] |,fundo] |, bordai

Descrição: Especifica as coresdo conteúdodo primero plano, do fun-

do e da borda.

INT

Formato: CONT

DescnçèO' Continua um programa interrompido por uma instrução

END STOP ou CTRL STOP

lAVE

Formato: CSAVE I nome do programa)" l.veloodadel

Descrido. Grava em fita cassete o programa contido na memôna do

computador com uma velocidade de gravação especifica

da por

1 - Para 1200 bauds;

2 Para 2400 bauds.

Default - 1.

\TA

Formato: DATA constante,

Descnçio: Armazena tabela de dados de um programa. Pode apare

cerem qualquer lugar do programa; não precisa ser execu-

tado para ser acessado por uma declaração READ.

:ffn

Formato: DEFFNflx) - expressão

Descrição: Define uma função f com argumento * de acordotoma ex

pressão algébnca indicada à direita da igualdade

FDBL

Formato: DEFDBL letra
I

letra||,letral

Descnção: Define que as vanãveis indicadas por letra armazenam nü

meros de precisão dupla.



Formato. OEFINTletra
I

tetral í.letral

Descricâo- Define que as variáveis indicadas peias tetras especificadas

armazenam numeros inteiros.

FSGN

Formato: DEFSGN tetral tetral I, tetral

Descrição: Define que as van^sa indicadas peias letras “speafcadas

armazenam números de precsão smples.

:fstr

Formato: DEFSTR letra I
tetral í.letral

Descricâo: Define que as variáve* indicadas peias tetras especificadas

são tipo string.

:fusr

Formato: DEFUSRIdrgitol - endereço de micro

Descncào: Define um endereço para início da evecucâo de uma sub

rotina em linguagemde màquma que seráchamada pela ro-

truçíoUSR

ELETE

Formato. DELETE Inumlmha 11 l.nurrtmha

2

Descricâo. Apagaashnhascontidasnomtervalodaslinhasrnimlinha I

enumlinha 2. inclusive.

M
Formato: DIM variável (valor mâsimodeumsubmdice... I Ivariavel

Descricâo: Define uma ou mais matrizes e suas dimensões.

RAW

Formato: DRAW subcomandos"



Descrição: Desenha figuras na tela gráfica de acordo com os subcoman-

dos especificados.

END

Formato: END

Descrição: Termina a execução de um programa fechando os arquivos

e retornando ao modo de execução imediato.

ERASE

Formato: ERASE variável |,variável. ..]

Descrição: Apaga da memória as variáveis especificadas na instrução.

ERROR

Formato: ERROR código do erro

Descrição: Simula a ocorrência de um erro do MSX BASIC e permite

que o programador defina um código de erro

correspondente.

FOR...TO...STEP

Formato: FORvariável = valor inicialTO valor final ISTEP incremento)

Descrição: Executa um trecho do programa entre urr comando FOR e

o seu correspondente comando NEXT, segundo incremen-

tos especificados no STEP. Se STEP não for especificado,

o incremento é igualai.

GOSUB

Formato: GOSUB número de linha

Descrição: Desvia a execução do programa para a linha especificada até

encontrar uma instrução RETURN.

GOTO

Formato: GOTO número de linha

Descrição: Desvia a execução do programa para a linha especificada.



IF...THEN...ELSE

Formato: IF condição THEN ação 1 se a condição for verdadeira |EL-

SE ação 2 se a condição for falsa]

Descrição: Executa aação 1 se a condição for verdadeira. Caso não se-

ja especificado ELSE. se a condição for falsa a execuçãodo

programa vai para instrução seguinte. Se for especificado EL-

SE, sendo falsa a condição, é executada a ação 2.

INPUT

Formato: INPUT |
"mensagem"; ]

variável
I
.variável ... I

Descrição: Solicita a entrada de dados via tecladoe atribui à variável es-

pecificada o valor digitado.

INPUT #

Formato: INPUT » número do arquivo, variáveis

Descrição: Faz a leitura dedados de um arquivo aberto, associando-os

às variáveis especificadas.

INTERVAL ON/OFF/STOP

Formato: INTERVAL ON
INTERVAL OFF

INTERVAL STOP

Descrição: Habilita IONI, desabilita I0FF! ou adia ISTOPI aexecuçâo

da sub-rotina definida pela instruçãoON INTERVAL = in-

tervaloGOSUB número de linha, quando o valor do intervalo

for ultrapassado.

KEY

Formato: KEY tecla de função, "string"

Descrição: Associa uma string laté 15 caracteres) a uma das teclas de

função (F1 a FIO) existentes na parte superior esquerda do



KEY ON/OFF/LIST

Formato: KEYON

KEYOFF

KEY LIST

Descrição: Habilita IONI, desabilita (OFFI ou lista I
LIST! osvaloresas-

sumidos pelas teclas de função.

KEY (tecla) ON/OFRSTOP

Formato: KEY (tecla) ON

KEY (tecla) OFF

KEY (teclai STOP

Descrição: Habilita (ON), desabilita (OFF) ou adia (STOP) a execução

deuma sub-rotina definida por uma instruçãoON KEYGO

SU B, quando for pressionadaa tecladefunção especificada

.

LET

Formato: LET variável = expressão

Descrição: Atribui o valor da expressão á variável

.

LINE

Formato: UNE liSTEPl (XI.YIII - SSTEPI IX2.Y2I [cor] |,B| I.BFI

Descrição: Desenha uma linha ou um quadrado na tela do video. X e Y

são as coordenadas dos pontos;

cor - especifica a cor do desenho;

8 - se especificado, desenha um quadro;

F - se especificado, preenche o quadro com a cor definida.

LINEINPUT

Formato: LINE INPUT|"mensagem";| variável

Descrição: Executa a leitura do tecladoeassocia os caracteres digitados

a uma variável string.

LINEINPUT#

Formato: LINE INPUT # número do arquivo, vanável string



Descrição: Lê uma cadeia de até254 caracteres de um arquivo seqüên-

cial e armazena-a numa variável string.

LIST

Formato: LIST (numlinha 1] 1
numlinha 21

Descrição: Lista o programa da linha "numlinha 1" até a linha

"numlinha2". Senão existirem argumentos, será listado to-

do o programa.

LLIST

Formato: LLIST [numlinha 1 1 1
numlinha 2]

Descrição: Lista na impressora o trechodo programa da linha "numlinha

1" até a linha "numlinha 2".

LOAD

Formato: LOAD "[dispositivo] lprograma|"|,R]

Descrição: Carrega um programa de um dispositivo especificado para

a memória. Se R for especificado, o programa é automati-

camente executado.

LOCATE

Formato: LOCATE [x]l [,y] [.cursor]

Descrição :
Moveo cuisor para a posição de coordenadas x e y. Se for es-

pecificado o valor zero para o cursor, ele não será visível. Se

for 1 ,
o cursor aparece. Se nada for especificado, é assumi-

do o valor 1 1defaultl.

LPRINT

Formato: LPRINT expressão [expressão...]

Descrição: Serão escritos pela impressora osdados contidosna "expres-

são" especificada.

LPRINT USING

Formato: LPRINT USING "simbolo do formato" [expressão]
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Descncèo: Serio escritos pela impressora cs (todoscontidosna ' expies

são" no formato especificado

MAX FILES

Formato: MAXFILES - Quantidade de arquivos

Descrição: Defineaquantidadernáiiimade arquivosquepodem ser aber

tos simultaneamente num programa.

MERGE

Formato: MERGE = "dtsposmvo,arquivo"

Descrição: faz a união deum programa amwenado em um dispositi-

voertemo lem código ASCIII comum programa que esteja

na memória do computador.

MID$

Formato: MIDtlXI, m|, nll = Yi

Descrição: Coloca na stringYS, a partir do m-ésimo «ractere. '"n" ca-

racteres da stnngXÍ.

MOTOR

Formato. MOTOR IONI

MOTOR IOFF1

Descrição- Liga lONl ou desliga (OFFI o gravador.

NEW
Formato: NEW

Descrição: Apaga o programa em BASIC da memória do computador.

NEXT

Formato: NEXT variável

Descnçâo: Termina umloop FOR...NEXT

ON ERROR GOTO

Formato: ON ERROR GOTO numlinha



0

Descrição: Desvia a execução do programa para a linha "numlinha" (es-

pecificada pelo usuário), quando ocorre um erro no progra-

ma ou na entrada dedados. Senumlinha = 0, adetecçâo do

erro è desativada.

ON...GOSUB

Formato: ON variável GOSUB numlinha [.numlinha,...)

Descrição: Desviaaexecuçãodo programa para uma sub-rotina indicada

por "numlinha", em funçãodo valor assumido pela variável.

ON...GOTO

Formato: ON variável GOTO numlinha [.numlinha,...)

Descrição: Desvia a execuçãodo programa paraa linha "numlinha", de-

pendendo do valor assumido pela variável

.

ON INTERVAL.GOSUB

Formato: ON INTERVAL = intervalo GOSUB numlinha

Descrição: Desvia a execução do programa para a sub-rotina contida em

"numlinha" quando o intervalo de tempo prefixado é

ultrapassado.

ONKEY GOSUB

Formato: ON KEY GOSUB numlinha [.numlinha...]

Descrição: Desvia a execução do programa para uma sub-rotina, depen-

dendo da tecla de função pressionada

.

ONSPRITE GOSUB

Formato: ON SPRITE GOSUB [numlinha]

Descrição: Desvia a execução do programa para uma sub-rotina caso

dois sprites se sobreponham.

ONSTOP GOSUB

Formato: ON STOP GOSUB numlinha

Descrição: Desvia a execução do programa para uma sub-rotina quan-

do se pressiona CTRL STOP.
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ONSTRIG GOSUB

Formato: ON STRIG GOSUB numlinhal.numlinha...]

Descrição: Desvia a execução do programa para uma sub-rotina se è

pressionada a barra de espaço ou os botões do joystick.

OPEN

Formato: OPEN "dispositivo|nomedoarquivo]
,,

FOR modo AS[ H ] nú-

mero do arquivo.

Descrição: Abre um arquivocom um número especificado e realiza ope-

raçõesde leitura e escrita para um dispositivo especificado.

Tipos de dispositivos:

CASSETE = CAS; TELA NO MODO TEXTO = CRT; IM-

PRESSORA = LPTiTELA NO MODO GRÁFICO = GRP.

Tipos de modo:

INPUT - entrada sequencial

OUTPUT- saída seqüencial

OUT

Formato: OUT número da porta, valor

Descrição: Envia "valor" para a porta especificada.

5AINT

Formato: PAINT ISTEPI (X,Y) l.cor] |, borda]

Descrição: Preenche uma determinada área da tela do vídeo definida pe-

las coordenadas X e Y com a cor especificada pelo usuário.

3 LAY

Formato: PLAY subcomardos

Descrição: Emitesonsmusicaisdeatétrêsnotassimultaneamente, es-

pecificadas através de subcomandos. Ossubcomandos po-

dem ser representados por strings entre aspas ou por variá-



Formato: POKE endereço,valor

Descrição: Coloca "valor" num determinado endereço da memória.

3RESET

Formato: PRESET [STEP1 (X.Y) l.cor]

Descrição: Acende ou apaga um ponto de coordenadas X e Y na tela

do video.

PRINT

Formato: PRINT expressão I, ou ;
expressão] I, ou ; ...)

Descrição: Indica na tela do video os dados definidos pelas expressões

especificadas. Seaexpressãoforumastring, esta deve ser

escrita entre aspas. 0 separador pode ser uma vírgula ou um

ponto e vírgula . A vírgula faz com que as expressões sejam

escritasa partirda coluna 0 ou da coluna 14. 0 pontoe vírgula

faz com que as expressõessejam escritas logoa seguir o úl-

timo dado apresentado.

PRINT USING

Formato: PRINT USING "formato": variáveis

Descrição: Imprime na tela do video, no formato indicado, o conteúdo

das variáveis.

PRINT H

Formato: PRINT í número do arquivo, expressão

Descrição: Introduz os dados da expressão no arquivo aberto por OPEN

e especificado pelo número do arquivo. A expressão pode

ser constituída de constantes, variáveis alfanuméricas, nu-

méricas ou indexadas.

PRINT H USING

Formato: PRINT H número doarquivo .USING "formato";expressão



Descrição: Semelhante ao PRINT H

,

sendo queos dadosda expressão

são introduzidos no arquivo no formato indicado.

PSET

Formato: PSET 1STEPHX.Y) [cor]

Descrição: Desenha, no modo gráfico, um ponto na tela do vídeo de

coordenadas X e Y. Seo STEP for especificado, a origem do

sistema de coordenadas passa a ser o último ponto plotado,

ao invés do canto superior esquerdo.

PUTSPRITE

Formato: PUT SPRITE camada I [STEP] (X,Y|[,cor| [.número do spritel

Descrição: Indica na tela do video o sprite especificado por seu núme-

ro, localizado a partir do ponto de coordenadas X e Y, na cor

especificada. 0 número da camada varia de 0 a 31.

READ

Formato: READ variável [.variável...)

Descrição : Faza leitu ra dos valores das variáveis contidasem instruções

DATA.

REM

Formato: REM comentários

Descrição: Fazcomentárioselembretessobreoprograma. A instrução

REM pode ser substituída pelo apóstrofo.

RENUM

Formato: RENUM [novo número da primeira linhal [, linha onde inicia

a renumeração] [,incremento]

Descrição: Renumera as linhas de um programa.

RESTORE

Formato: RESTORE [numlinha]

Descrição: Permiteque os dados contidos na instrução DATAsejam li-



dos novamente pela instrução READ a partir da linha

especificada.

RESUME

Formato: RESUME 0

RESUME numlinha

RESUME NEXT

Descrição: Dá continuidade à execução de um programa após uma ro-

tina de tratamento de erros ter sido executada. Se nada for

especificado apósa palavra RESUME, a execução retorna

para a linha onde ocorreu o erro. Se for especificado:

0 - Retorna para a linha onde ocorreu o erro;

numlinha - Retorna para a linha especificada por numlinha;

NEXT - Retorna para a linha seguinte àquela onde ocorreu o erro.

RETURN

Formato: RETURN

Descrição: Encerra a execução de uma sub- rotina, retornando a execu-

ção doprograma para a instruçãoseguinteao últimoGOSUB
executado.

RUN

Formato: RUN (numlinha)

Descrição: Inicia a execução de um programa a partir da linha especifi-

cada por numlinha. Se numlinha não for especificado, inicia

a execucão a partir da primeira linha.

SAVE

Formato: SAVE "(dispositivo) |programal"[,A)

Descrição: Armazena o programa em BASIC que está na memória do

MSX, no dispositivo especificado.

SCREEN

Formato: SCREEN Imodo) [.tamanho do spritel I.clic) [.velocidade]

I, impressora) ^



Descrição: Define o tipo da tela do video, tamanho do sprite, o clic das

teclas, a velocidadede transferência de dados para o casse-

te (em bauds) e seleciona o tipo de impressora,

modo formato da tela

0 texto - 40 caracteres x24 linhas

1 texto - 32 caracteres x 24 linhas

2 gráfico de alta resolução

3 gráfico colorido

tamanho do sprite

0 8x 8 sem ampliar

1 8x 8 ampliado

2 16x16 sem ampliar

3 16x16 ampliado

clic das teclas

0 desligado

1 ou outro valor ligado

velocidade

1 1200 bauds

2 2400 bauds

impressora

0 padrão ABNT

1 ou outro valor outra impressora

SOUND

Formato: SOUND número de registro, expressão

Descrição: Emitesom musical através da colocaçãodo valorda expres-

são diretamente nochip gerador de som programável IPSG

I

SPRITE ON/OFRSTOP

Formato: SPRITE ON
SPRITE OFF



SPRITE STOP

Descrição: Ativa (ON), desativa (OFF) ou adia (STOP) a execução de

uma sub-rotina que foi definida por ON SPRITE GOSUB

numlinha quando dois sprites se sobrepõem na tela

.

SPRITES

Formato: SPRITES Inúmero do sprite) = string.

Descrição: Defineaformadosprite. Onúmerodospritepodeestaren-

tre0 e 255, se for de 8 x 8 pontos, e estar entre 0 e 63, se for

de 16x16 pontos.

STOP

Formato: STOP

Descrição: Interrompe a execução de um programa em BASIC.

STOPON/OFF/STOP

Formato: STOP ON
STOP OFF

STOP STOP

Descrição: Ativa (ON), desativa IOFFI ou adia ISTOPI a execução de

uma sub-rotina definida por uma instrução ON STOP GO-

SUB numlinha, quando pressionado CTRL STOP.

STRIG In) ON/OFF/STOP

Formato: STRIG (n) ON
STRIG In) OFF

STRIG In) STOP

Descrição: Ativa (ON), desativa (OFF) ou adia (STOP) a execução de

uma sub-rotina gerada pela instrução ON STRIG GOSUB

numlinha, quando pressionada a barra de espaços ou um

dos dispositivos do Joystick. A notação n significa:

n significado

0 barra de espaços
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1 disparador Ido joystick 1

2 disparador Ido joystick 2

3 disparador 2 do joystick 1

4 disparador 2 do joystick 2

/AP

Formato: SWAP variável,variável

Descrição: Troca os valores de duas variáveis numéricas ou

alfanuméricas.

iAE

Formato: TIME = expressão

Descrição: Define o valor do relógio interno do computador.

OFF

Formato: TROFF

Descrição: Desativa o comando TRON.

ON

Formato: TRON

Descrição: Á medida que o programa é executado, surge o número da

linha entre colchetes.

IP

Formato: VDP (registro)

VDP (registro) = valor

Descrição: Introduz dados (valor) no registrodoVDP (Video Display Pro-

cessor). Os registros variam entre 0 e 8 e as expressões po-

dem ser constantes, variáveis simplesou indexadas, que as-

sumem valores entre 0 e 255.

OKE

Formato: VPOKE endereço, valor

Descrição: Colocaovalor no endereço especificado da memóriaVRAM.



0 endereço deve ter valor entre0e 16383 eo valordeve estar

entre Oe 255.

WAIT

Formato: WAIT porta, expressão 1 [ .expressão 2]

Descrição: Interrompe a execução de um programa até que o dado da

porta de E/S, comparado coma expressão 1 (AND) e com a

expressão2 (XOR), apresente um resultado diferentede zero.

WIDTH

Formato: WIDTH (quantidade de caracteres)

Descrição: Define a quantidadede caracteres por linha no modo texto.

No modo SCREEN Oa quantidade de caracteresdeve estar

entre 0 e 40; no modo SCREEN 1 ,
entre 1 e 32.

3 - FUNÇÕES DO MSX-BASIC
ABS

Formato: ABS (argumento)

Descrição: Retorna o valor absoluto do argumento.

ASC

Formato: ASC (argumento)

Descrição: Retoma o código ASCII do primeiro caractere de uma string

como argumento.

ATN

Formato: ATN (argumento)

Descrição: Retorna o arco tangente, em radianos, do argumento.

BASE

Formato: BASE (número)

Descricão: Retorna o endereço inicial da tabela "número" da VRAM.
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Formato: BIN$ (XI

Descrição: Converte um dado numérico X numa expressão binária sob

forma de uma string.

IBL

Formato: CDBL (argumento)

Descrição: Converte para precisão dupla um argumento em precisão

simples.

IR$

Formato: CHR$ (argumento.

Descrição: Retorna o caractere correspondente ao código ASCII es-

pecificado como argumento.

NT

Formato: CINT (argumento)

Descrição: Retorna o valor inteiro do argumento.

>S

Formato: COS (argumento)

Descrição: Retorna o co-seno do argumento em radianos.

iNG

Formato: CSNG (argumento)

Descrição: Converte o argumento para o formato de precisão simples.

iRLIN

Formato: CSRLIN

Descrição: Retorna o número da linha onde se encontra o cursor.

IF

Formato: EOF (número do arquivo)



Descrição: Retoma o valor 1 se for encontrado o fim do arquivo nu-

merado como argumento.

ERL

Formato: ERL

Descrição: Retorna o número da linha onde ocorreu um erro.

ERR

Formato: ERR

Descrição: Retorna o código do erro.

EXP

Formato: EXP (argumento)

Descrição: Retorna o valor da função exponencial natural do

argumento.

FIX

Formato: FIX (argumento)

Descrição: Retorna a parte inteira do argumento.

FRE

Formato: FRE (X)

Descrição: Sendo X um número qualquer, fornece a quantidade de

bytes livres na área da memória reservada para programas

BASIC MSX. Se for especificado FREI"") é fornecida a

quantidade de bytes livres na área reservada para strings.

HEX$

Formato: HEXÍIX)

Descrição: Converte um número X numa expressão hexadecimal sob

a forma de uma string.

INKEY$

Formato: INKEYS

Descrição: Retoma o caractere cuja tecla tenha sido pressionada.
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Formato: INP Ivia de acesso)

Descrição: Lê os dados da via de acesso (porta de entrada) especificada.

IPUTS

Formato: INPUTS (quantidade de caracteres)

Descrição: Lê a quantidade de caracteres especificada e os retorna sob

a forma de string.

Formato: INPUTS (quantidade de caracteres I. H número do arquivol)

Descrição: li de um arquivo a quantidade de caracteres especificada

e os retoma sob a forma de uma string,

STR

Formato: INSTR l|N,| string dada, string procurada)

Descrição: Retorna a localização do primeiro caractere de uma string

procurada contida numa string dada, iniciando a contagem

da esquerda para direita. Se N for especificado, a contagem

inicia no N-ésimo caractere da string dada.

r

Formato: INT (argumento)

Descrição: Retorna o maior inteiro menor do que o argumento

especificado.

FTS

Formato: LEFTSIXS.nl

Descrição: Retorna uma substring de XS, constituída dos "n" primei-

ros caracteres de XS, contados da esquerda para direita.

N

Formato: LEN (XS)

Descrição: Retorna a quantioade de caracteres da string XS.



Formato: LOG (X)

Descrição: Retorna o logaritmo natural do número X.

LPOS

Formato: LPOS (XI

Descrição: Retorna a posição do cabeçote no buffer de memória da

impressora. O valor de X pode ser um número qualquer.

Obtém-se como resultado um número inteiro.

D$

Formato: MID$(X$,n|,m]|

Descrição: Retorna uma substring de XS, constituída de "m" caracte-

res, começando no n-ésimo caractere de XS a partir da

esquerda.

,T$

Formato: OCTS (X)

Descrição: Transforma o número X numa string na forma octal.

D

Formato: PAD (XI

Descrição: Retorna o estado da mesa digitalizadora X.

IL

Formato: PDL (XI

Descrição: Retoma a posição do paddle X.

EK

Formato: PEEK (endereço)

Descrição: Retoma o valor armazenado no endereço especificado.

AY

Formato: PLAY (X)



Descricão: Retoma o estado do canal X de som. 0 valorde X varia de0

a3.

)INT

Formato: POINT(X.Y)

Descrição: Retoma o código da cor de um ponto especificado na tela.

X = coluna eY = linha.

)S

Formato: POS (XI

Descrição: Retorna a coluna onde se encontra o cursor. OvalordeXnão

tem nenhum significado.

GHT$

Formato: RIGHT$(X$,nl

Descrição: Retoma uma substring deXS constituída de "n" caracteres

contados da direita para esquerda.

JD

Formato: RNDIX)

Descrição: Gera um número pseudo-aleatório entreOel. Se X > 0,a

função gera um valor diferente toda vez que for usada; se X

= 0 retoma o aleatório gerado pela última vez; se X < 0 o

valor gerado é sempre o mesmo para cada X negativo.

ÍN

Formato: SGN(X)

Descrição: Verifica o sinal de um número ou de uma expressão. Se o

número for positivo, a função retorna o valor 1 ; se for nega-

tivo, retoma o valor 1; se zero, retorna zero.

4

Formato: SIN (ângulo)

Descrição: Retorna o seno do ângulo (em radianos)



Formato: SPACE$ (argumento]

Descrição: Cria uma string constituída de uma quantidadede espaços

em branco especificada pelo argumento.

c

Formato: SPC (X)

Descrição: Usada após instruções PRINT, é utilizada para inserir X es-

paços em branco entre expressões a serem impressas.

IR

Formato: SQR IX)

Descrição: Retoma a raiz quadrada positiva de um númeroou expressão.

ICK

Formato: STICK(X)

Descrição: Indica o estado dos joysticks e das teclas que movimentam

o cursor. Se X = 0, indicação de teclas do cursor; se X =

1, indicação do estado do joystick A; se X = 2, estado do

joystick B.

RS

Formato: STR$ (X)

Descrição: Converte um número ou expressão numérica numa string,

RIG

Formato: STRIG (X)

Descrição: Verifica se os disparadores dos joysticks ou a barra de espa-

ços estão pressionados.

Se X = 0, barra de espaços pressionada;

Se X =
1, disparador 1 dojoystick 1 pressionado;

SeX = 2, disparador 1 do joystick 2 pressionado;

SeX = 3, dispa rador 2 do joystick 1 pressionado;

SeX = 4, disparador2 do joystick 2 pressionado.



STRING$

Formato: STR!NG$ (n.XSI

Descrição: Imprime n vezes o caractere correspondente àstring XS. 0

valor de n varia de 0 a 255.

B

Formato: TAB (quantidade de espaços)

Descrição: Posiciona o cursor para a direita uma quantidadede espaços

especificada.

N

Formato: TAN (ângulo)

Descrição: Retorna a tangente do ângulo dado em radianos.

R

Formato: USR 1X1 (argumento)

Descrição: Fornece o resultado obtido após a execução de uma rotina

em linguagem de máquina, que tem início no endereço de-

finido em DEFUSR. 0X representa o número da rotina e o

argumento é o valor a ser transferido.

L

Formato: VAL (string)

Descrição: Converte string ou dados alfanuméricos em numéricos.

RPTR

Formato: VARPTR (variável'

Descrição: Retoma o endereço do primeiro byte onde está armazenado

o conteúdo de uma variável.

iP

Formato: VDP (registro)

Descrição: Fornece o conteúdo do registro do VDP



Formato: VPEEK (endereço)

Descrição: Fornece o valor armazenado no endereço especificado da

memória VRAM . Esse endereço pode variar de 0 a 16383.

4 -CÁLCULO DE FUNÇÕES
DERIVADAS

SECANTE
SECIXM/COSIXI

CO-SECANTE

CSCIXM/SINIXI

CO-TANGENTE

COTIX)=1/TAN(X)

SENO INVERSO

ARCSIN(X) = ATN(X/SQR( X‘X+1))

CO-SENO INVERSO
ARCCOSIXI=ATN(X/SQRI X«X+1))+1 5708

SECANTE INVERSA

ARCSECIX) = ATN(SQR(X'X 1MSGNIX) 1M.5708

CO-SECANTE INVERSA

ARCCSC(X) = ATNd /SQR(X*X D+ISGNIXI 11*1.5708

CO-TANGENTE INVERSA

ARCCOT(X)= ATN(X) +1.5708

SENO HIPERBÓLICO

SINH(X)=(EXP(X) EXPI XII/2

CO-SENO HIPERBÓLICO

COSH(X)=(EXP(X)+EXP( X))/2



TANGENTE HIPERBÓLICA

TANH(X) = EXP( X|/(EXP(XI+EXP| X)l*2+1

SECANTE HIPERBÓLICA

SECH(XI=2/IEXP(XI+EXP( XI)

CO-SECANTE HIPERBÓLICA

CSCHIX)=2/|EXPIXI EXPI XII

CO-TANGENTE HIPERBÓLICA

COTHIX) = EXP| XI/IEXPIX) EXPI XII‘2+1

SENO HIPERBÓLICO INVERSO

ARCSINH(XI=LOG(X+ SQRIX*X+1I)

CO-SENO HIPERBÓLICO INVERSO
ARCCOSH(X)=LOG(X---SQR(X*X 1||

TANGENTE HIPERBÓLICA INVERSA

ARCTANH(XI = LOG((1t-X)/(l XII/2

SECANTE HIPERBÓLICA INVERSA

ARCSECHIXI = LOGIISQRI X-X+1I+1I/XI

CO-SECANTE HIPERBÓLICA INVERSA

ARCCSCH(X)=LOGIISGN(X)*SQRIX ,X+1)+1l/X)

CO-TANGENTE HIPERBÓLICA INVERSA

ARCCGTH(X)=L0G((X+1IMX 111/2

5- CÓDIGOS E MENSAGENS
DE ERROS

O texto em inglês corresponde às mensagensde erra constantesdo pro-

jeto original do MSX, e tal como foram implementadas no Brasil pela Gra-

diente no EXPERT. O texto em português corresponde às mensagens de

erra traduzidas, tal como implementadas no Brasil pela Sharp no HOTBIT.



56-Bad file namel NOME ARQUIVO

Nome incorreto de arquivo.

52 - Bad file number / N?DO ARQUIVO
Número incorreto de arquivo.

17 - Cant continue / NÃO CONTÍNUO!

Execução do programa não pode continuar.

19 - Device l/O error / ERRO/PERIFÉRICO

Erro de dispositivo de entrada/saida.

57 - Direct statement in file / COMANDO
DIRETO/ARQUIVO

Termo no modo direto foi encontrado no arquivo.

11 - Division by zero / DIVISÃO POR ZERO

Divisão por zero.

50 - FIELD overflow / CAMPO MAIOR

Tamanho do campo excede tamanho especificado no comando

OPEN.

54 - File already open / ARQUIVO ABERTO

Arquivo já aberto.

53 - File not found / ARQUIVO NÃO EXISTE

Arquivo não encontrado.

59 - File not open / FALTA "OPEN"

Arquivo que não foi aberto.

12 - lllegal direct / DIRETO ILEGAL

Modo direto usado ilegalmente.

5 - lllegal function call / FUNÇÃO ILEGAL

Parâmetro ilegal para uma função

55 - INPUT past end / FIM DO ARQUIVO
Tentativa de ler após o fim do arquivo.



51 - Internai error /ERRO INTERNO

Erro interno de hardware.

25 - Line buffer overflow / LINHA MUITO LONGA
Linha do buffer em overflow (linha com mais de 255 caracteres).

24 - Míssing operand / FALTA OPERANDO
Ausência de operando.

1 - NEXT without FOR / "NEXT" SEM "FOR"

NEXTsem FOR.

21 - No RESUME /"RESUME"
Falta o comando RESUME na rotina de erro.

4 -Outof DATA /SEM "DATA"

Insuficiência de dados para o READ.

7 -Outofmemory/ FALTA MEMÓRIA
Insuficiência de memória.

14 - Out of string space / FALTA ÁREA STRING'

Variável string excede a área de memória alocada para strings.

6 -Overflow /OVERFLOW
Número muito grande para ser armazenado.

22 -RESUME withouterror/"RESUME"SEM "ERROR"

RESUME usado sem existir uma rotina de tratamento de erro.

3 - RETURN without GOSUB / "RETURN" SEM
"GOSUB"

Comando RETU RN usado sem GOSUB.

10 - Redimensioned array I "DIM" REDEFINIDO

Redimensionamento de uma matriz.

58 - Sequential l/O only / ARQUIVO SEQÜENCIAL
Acessado randomicamente um arquivo sequencial.



16 -Stringformulatoocomplex/"STRING"COMPLEXA

String muito complexa ou longa.

15 - String too long / “STRING" LONGA
String muito longa.

9 - Subscript out of range / ÍNDICE FORA DO LIMITE

Índice fora do limite da matriz.

2 -Syntax error /ERRO SINTAXE

Erro de sintaxe.

13 - Type mismatch / TIPO DESIGUAL

Atribuído um valor numérico a uma variável string ou vice-versa.

8 - Undefined line number / NPLINHA INEXISTENTE

Número de linha indefinido.

18 - Undefined userfunction/ FUNÇÃO NÃO DEFINIDA

Função de usuário não definida.

23 - Unprintable error / ERRO INDEFINIDO

Erro não imprimível.

20 - Verify error / ERRO/VERIF.

Programa atual diferente do que foi gravado em cassete.

6 -CÓDIGOS DE CORES DO
MSX-BASIC

CÓDIGO COR CÓDIGO COR

0 Transparente 8 Vermelho
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CODIGO COR CODIGO COR

1 Preto

2 Verde

3 Verde-claro

4 Azul-escuro

5 Azul-claro

6 Vermelho-escuro

7 Azul-celeste

9 Laranja

10 Amarelo-escuro

11 Amarelo-claro

12 Verde-escuro

13 Magenta

14 Cinza

15 Branco

7- OPERADORES E

CARACTERES ESPECIAIS
" " - Delimitador de cadeias (strings).

S - Identificação de variável string.

% - Identificação de variável inteira

.

!
- Identificação de variável de precisão simples.

H - Identificação de variável de dupla precisão.

E - Notação exponencial.

I ) - Define prioridade de operação.

+ - Soma, concatenação ou sinal.

- Subtração, negação ou sinal.

* - Multiplicação.

I - Divisão.

\ - Divisão inteira.

MOD - Módulo (resto da divisão).

- Potenciação.

= - Igualdade.

< > - Desigualdade.

< - Menor que.

> - Maior que.

< = - Menor ou igual a.
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> = - Maior ou igual a.

NOT - Complemento lógico.

AND - Conjunção.

O

XOR - Conjunção exclusiva.

EQV - Equivalência.

IMP - Implicação.

8 -TECLAS DE FUNÇÃO

TECLA FUNÇÃO TECLA FUNÇÃO

F1 COLOR F6 COLOR 15,1,1 +CR

F2 AUTO

F3 GOTO

F4 LIST

F7 CLOAD"

F8 CONT+CR

F9 LIST+CR

F5 RUN+CR FIO RUN

Observação: Essas são as teclas de função "default" do MSX. Para usar

essas teclas com outras funções, usar o comando KEY. No HOTBIT da

Sharp a tecla F6 corresponde a COLOR 15,4,4+ CR.

9 - TECLAS DE CONTROLE E

FUNÇÕES ESPECIAIS

CONTROLE FUNÇÃO
TECLA

ESPECIAL

Move o cursor para o início da pa-

lavra anterior.

Interrompea execução do progra-



CONTROLE FUNÇÃO
TECLA

ESPECIAL

CTRLE Apaga do cursor até o final da li-

nha.

CTRL F Coloca o cursor no inicio da pala-

vra seguinte.

CTRLG Emissão de um bip sonoro.

CTRLH Retorna o cursor apagando a li-

nha.

BS

CTRL 1 Coloca o cursor na próxima tabu-

lação.

TAB

CTRL J Coloca o cursor na próxima linha.

CTRL K Move o cursor para o canto supe-

rior esquerdo da tela.

HOME

CTRL L Limpa a tela e coloca o cuisor no

canto superior esquerdo.

CLS

CTRLM Insere a linha BASIC na memória. CR

CTRLN Move o cursor para o fim da linha.

CTRL R Entra no modo de inserção. INSERT

CTRL U Apaga a linha corrente.

CTRLX Select SELECT
CTRL! Escape ESC
CTRL\ Move o cursor uma posição para

a direita.

CTRL
I Move o cursor uma posição para

a esquerda.

CTRL' Move o cursor uma linha para ci-

ma.

CTRL- Move o cursor uma linha para bai-

xo.

CTRL Del Elimina o caractere sob o cursor. DEL



10 -ARQUIVOS
FORMATO: dispinome

nome = nome do arquivo que pode ter no máximo seis caracteres, sen-

do o primeiro, obrigatoriamente, uma letra,

disp = dispositivo que pode ser:

CAS = gravador cassete;

CTR = vídeo modo texto (SCREEN 0 e 1);

CAT = cartucho;

LPT = impressora;

GRT = vídeo modo gráfico (SCREEN 2 e 3).

11 - PALAVRAS RESERVADAS
A- ABS AND ASCATNATTRS AUTO
B- BASE BEEP BINS BLOAD BSAVE

C - CALL CDBL CHRS CINT CIRCLE CLEAR CLOAD CLOSE CLS
CMD COLOR CONT COPY COS CSAVE CSNG CSRLIN CVD
CVICVS

D - DATA DEF DEFDBL DEFINT DEFSNG DEFSTR DEFUSR DE-

LETE DIM DRAW DSKF DSKIS DSKOS
E - ELSE END EOF EQV ERASE ERL ERR ERROR EXP
F- FIELD FILES FIXFN FOR FPOSFRE
G- GET GOSUB GOTO

H- HEXS

I - IF IMP INKEYS INP INPUT INSTR INT IPL

K- KEYKILL

L - LEFTS LEN LET LFILES LINE LIST LLIST LOAD LOC LOCATE

LOFLOG LPOS LPRINTLSET
M - MAX MERGE MIDS MKDS MKIS MKSS MOD MOTOR
N- NAME NEW NEXT NOT

, I O- OCTSOFFONOPENOROUT
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P - PAD PAINT PDL PEEK PLAY POINT POKE POS PRESET

PRINT PSET PUT

R - READ REM RENUM RESTORE RESUME RETURN RIGHTS

RNDRSETRUN

S - SAVE SCREEN SET SGN SIN SOUND SPACES SPCI SPRITE

SQR STEP STICK STOP STRS STRIG STRINGS SWAP
T- TAB( TAN THEN TIME TO TROFF TRON

U - USING USR

V - VAL VARPTR VDP VPEEK VPOKE

W- WAITWIDTH

X- XOR

12 -COMANDOS DA
MACROLINGUAGEM MUSICAL
(LMM) DA DECLARAÇÃO PLAY
COMANDO LMM SIGNIFICADO

An Mota musical com 1/n de duração (1 < n <

64).

Bn Idem

Cn Idem

Dn Idem

En Idem

Fn Idem

Gn Idem

Ln Duração da nota (1 < n < 64 com default =

41

Mn Periodo de envoltória 1 1 < n < 655351. De-

fault = 4.

Nn Nota musical determinada ( 0 < n < 961

On Oitava (1 < n < 8). Default = 4.

44



COMANDO LMM SIGNIFICADO

Rn Pausa de 1/n de duração ( 1 < n < 64). De-

fault = 4.

Sn Forma de onda II < n < 151. Default = 1.

Tn Tempo em quartosde nota por minuto. 1 32 <

n < 255). Default = 120.

Vn Volume 10 < n < 15). Default = 8.

X série Executa os subcomandos da série (string).

SUFIXOS DOS COMANDOS LMM
H ou + Sustenido

Bemol

13 -COMANDOS DA
MACROLINGUAGEM GRÁFICA
(GML) DA DECLARAÇÃO DRAW
COMANDO SIGNIFICADO

An Gira n vezes 90 graus (0 < n < 3).

Cn Muda a cor para a cor n.

Dn Desenha n pontos para baixo.

En Sobe e vai para a direita n pontos.

Fn Desce e vai para a direita n pontos.

Gn Desce e vai para a esquerda n pontos.

Fln Sobe e vai para a esquerda n pontos.

Ln Desloca para a esquerda n pontos.

Mx,y Desenha linha até o ponto (x,y).

Rn Desloca para a direita n pontos.

Sn Define escala n/4

Un Desloca para cima n pontos.

X série Executa macro em série.



PREFIXOS DOS COMANDOS GML
B Movimenta sem desenhar.

N Volta ao ponto corrente após o próximo co-

mando.

14 - REGISTRADORES E

VALORES A SEREM
UTILIZADOS NO COMANDO

SOUND
NÚMERO VALOR FINALIDADE

0 0 a 255 Ajusta a frequência do canal A (ajuste fino)

1 0 a 15 Ajusta a freqüència do canalA (ajuste bási-

co)

2 0 a 255 Ajusta a frequência do canal B (ajuste fino)

3 Oa 15 Ajusta a freqüència do canal B (ajuste bási-

co)

4 0 a 255 Ajusta a freqüència do canal C (ajuste finol

5 Oa 15 Ajusta a freqüència do canal C (ajuste bási-

co)

6 0 a 31 Controla a freqüència de ruídos.

7 0 a 63 Controla o liga desliga de tons e ruídos:

BIT TOM DO RUÍDO DO
CANAL CANAL

0 A

1 B

2 C

3 - A

4 - B

5 - C



NÚMERO VALOR FINALIDADE

8 Oa 15 ControledovolumelamplitudeldocanalA.

9 Oa 15 Controle do volume (amplitude) do canal B.

10 Oa 15 Controle do volume (amplitude) do canal C.

11 0 a 255 Periodo da envoltória (byte inferiorl

.

12 0 a 255 Periodo da envoltória (byte superior).

13 Oa 15 Forma da envoltória.

15 -TABELA ASCII

Número Caractere Número

17

18

19

Caractere

1
T
H



15. TABELA ASCII (continuação) m
Número Caractere Número Caractere

33 ! 60 <

34
"

61 =

35 D 62 >

36 $ 63 ?

37 % 64 @
38 & 65 A

39
'

66 B

40 1 67 C

41 1 68 D

42 •
69 E

43 + 70 F

44 t 71 G

45 L 72 H

46 73 1

47 74 J

48 0 75 K

49 1 76 L

50 2 77 M

51 3 78 N

52 4 79 0

53 5 80 P

54 6 81 Q

55 7 82 R

56 8 83 S

57 9 84 T

58 85 U

59 86 V









15. TABELA ASCII (continuação)

Número Caractere Número Caractere

243 s 250

244 r 251 nT
245 252 n

246 +
253 2

247 S
254 1

248 O
255

249 •





MSX
BASIC

Este Guia de Referência contém todas as informações que você
necessita para desenvolver programas e usar melhor o seu micro

de padrão MSX.

Entre outros assuntos, são cobertos:

• Declarações e comandos do MSX BASIC
• Funções
• Cálculo de funções derivadas

• Códigos e mensagens de erro

• Códigos de cores

• Operadores e caracteres especiais

• Teclas de função

• Comandos da Macro Linguagem Musical (declaração

PLAY)
• Registradores e valores para o comando SOUND
• Comandos da Macro Linguagem Gráfica (declaração

DRAW)
Mantenha este Guia de Referência ao lado do seu MSX e. . , bons
programasl

HERCULES GOMES PIMENTEL
engenheiro-civil, é analista de desenvolvimento cientifico do

CNPq. Dirige o Departamento de Processamento de Dados
da FUCAPI - Fundação Centro de Análises de Produção In-

dustrial. órgão ligado à Superintendência da Zona Franca de
Manaus.

Conheça também, do mesmo autor:

APPLE — Guia de Referência

ISBN 85-7001-467 8


